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MATERIA  DIAGNOSTYCZNY

Z WIEDZY  

O  SPO ECZE STWIE 
 

Arkusz I 
 

POZIOM PODSTAWOWY 
 

Czas pracy 120 minut 
 

Instrukcja dla ucznia 

1. Sprawd , czy arkusz zawiera 20 ponumerowanych stron. 

Ewentualny brak zg o  przewodnicz cemu zespo u 

nadzoruj cego badanie. 

2. Rozwi zania i odpowiedzi zapisz w miejscu na to 

przeznaczonym. 

3. Pisz czytelnie. U ywaj d ugopisu/pióra tylko z czarnym 

tuszem/atramentem. 

4. Nie u ywaj korektora, a b dne zapisy wyra nie przekre l. 

5. Pami taj, e zapisy w brudnopisie nie podlegaj  ocenie. 

6. Wype nij t  cz  karty odpowiedzi, któr  koduje ucze . Nie 

wpisuj adnych znaków w cz ci przeznaczonej dla 

oceniaj cego. 

7. Na karcie odpowiedzi wpisz swoj  dat  urodzenia i PESEL. 

Zamaluj  pola odpowiadaj ce cyfrom numeru PESEL. B dne 

zaznaczenie otocz kó kiem  i zaznacz w a ciwe. 
 

yczymy powodzenia! 

 

 

 

 

 

 

 

ARKUSZ I 

 

GRUDZIE  

 

ROK 2005 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za rozwi zanie 

wszystkich zada  

mo na otrzyma  

cznie  

100 punktów 

 

Wype nia ucze  przed rozpocz ciem pracy 

           

PESEL UCZNIA  

Wype nia ucze  

przed rozpocz ciem 

pracy 

     

KOD UCZNIA  
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Wiedza o spo ecze stwie – grudzie  2005 r. 

 

W zadaniach nr 1-6  zakre l w a ciw  odpowied . 
 

Zadanie 1. (1 pkt) 
Niemcy s  pa stwem o systemie politycznym 

A. prezydenckim. 

B. gabinetowym. 

C. parlamentarno-komitetowym. 

D. kanclerskim. 

 

Zadanie 2. (1 pkt) 
Decentralizacja w adzy publicznej polega na 

A. du ej liczbie mianowanych urz dników lokalnych. 

B. hierarchicznej zale no ci organów samorz dowych. 

C. przeniesieniu cz ci uprawnie  w adzy centralnej na organy ni szych szczebli. 

D. istnieniu du ej liczby szczebli administracji pa stwowej. 

 

Zadanie 3. (1 pkt) 
Sejm Rzeczypospolitej za zgod  Senatu powo uje 

A. rzecznika prasowego rz du. 

B. Rzecznika Praw Obywatelskich. 

C. Szefa Sztabu Generalnego.  

D. Prezesa Naczelnego S du Administracyjnego. 

 

Zadanie 4. (1 pkt) 
Powód to osoba, która  

A. jest stron  w karnym procesie s dowym. 

B. wszczyna proces cywilny przez wniesienie sprawy do s du. 

C. sk ada zeznanie w s dzie na temat konkretnego wydarzenia. 

D. jest upowa niona do podejmowania czynno ci prawnych w imieniu okre lonych osób. 

 

Zadanie 5. (1 pkt) 
Jednym z „ojców za o ycieli” jednocz cej si  Europy by  

A. Michai  Gorbaczow. 

B. François Mitterand. 

C. Helmut Kohl.  

D. Alcide de Gasperi. 

 

Zadanie 6. (1 pkt) 
W latach osiemdziesi tych XX wieku cz onkiem Wspólnoty Europejskiej sta a si  

A. Portugalia. 

B. Belgia. 

C. Norwegia. 

D. Austria. 
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W zadaniach nr  7 - 12 przyporz dkuj literom (A, B, C, D) odpowiednie cyfry (1, 2, 3, 4, 5), 

np. B – 2. 
 

Zadanie 7. (4 pkt) 
Któremu z opisów odpowiadaj  wymienione postawy? 

A. Przekonanie, e ojczyzn  cz owieka jest wiat, po czone z brakiem 

wspó odpowiedzialno ci za losy swojego narodu. 

B. lepe uwielbienie dla w asnego narodu, nienawi  i pogarda dla innych. 

C. Podporz dkowanie wszystkiego interesom w asnego narodu, danie dla niego 

specjalnych przywilejów, czasami dyskryminowanie innych narodów. 

D. Mi o  ojczyzny i w asnego narodu po czona z gotowo ci  do ofiar dla niej 

z równoczesnym uznaniem praw innych narodów i szacunkiem dla nich. 

 

1. Patriotyzm 

2. Globalizm 

3. Szowinizm 

4. Nacjonalizm 

5. Kosmopolityzm  

 

A)  B)  C)  D)  

 

 

Zadanie 8. (4 pkt) 
Przyporz dkuj typy partii politycznych do hase  wyborczych, których mog yby u y  

w swoich programach. 

A. Najwy sz  warto ci  jest wolno  jednostki. 

B. Pa stwo silne rodzin . 

C. Proletariusze wszystkich krajów czcie si . 

D. Zaka emy uprawy ro lin modyfikowanych genetycznie. 

 

1. Partie konserwatywne 

2. Partie liberalne 

3. Partie komunistyczne 

4. Partie ekologiczne 

5. Partie nacjonalistyczne 

 

A)  B)  C)  D)  
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Zadanie 9. (4 pkt) 
Dobierz okre lenia (oznaczone liczbami od 1-5) do relacji mi dzy uczestnikami ycia publicznego 

(wyborcami, prezydentem, sejmem, senatem, rz dem), oznaczonych strza kami na Schemacie nr 1. 

Wpisz te nazwy w miejsca oznaczone literami. 

 

Schemat nr 1. 

 
 

1) Desygnuje    2) Wybiera   3)  Ponosi odpowiedzialno  

4) Udziela wotum zaufania  5) Przewodniczy 

 

a)  b)  c)  d)  

 

 

Zadanie 10. (4 pkt) 
Przyporz dkuj do opisanej sprawy wydzia  s du powszechnego, który powinien si  ni  zaj . 

A. Zenon K. wszed  do sklepu komputerowego i ukrad  laptopa. Zosta  uj ty przez 

sprzedawc  po krótkim po cigu. W a ciciel sklepu odda  spraw  do s du. 

B. Pani Jadwiga pracowa a w szkole jako nauczycielka. Przez ca y rok dyrektor szko y 

nie zap aci  jej za przepracowane nadgodziny. Postanowi a odzyska  nale ne jej 

pieni dze. 

C. Ma onkowie Bogus aw i Janina P. na wtórnym rynku kupili dzia k  rekreacyjn  

i postanowili uprawomocni  dokonan  transakcj . 

D. Ma y Ja  graj c w pi k  z kolegami, wybi  okno s siadowi. S siad zwróci  si  

o zas dzenie od rodziców Jasia odszkodowania. 

 

1) Wydzia  pracy i ubezpiecze  spo ecznych  2) Wydzia  karny  

3) Wydzia  penitencjarny  4) Wydzia  ksi g wieczystych  5) Wydzia  cywilny 

 

A)  B)  C)  D)  

Pobrano ze strony www.sqlmedia.pl



 Materia  pomocniczy do doskonalenia nauczycieli w zakresie diagnozowania, oceniania i egzaminowania 5 

Wiedza o spo ecze stwie – grudzie  2005 r. 

Zadanie 11. (4 pkt) 
Dobierz instytucje mi dzynarodowe do odpowiadaj cych im kompetencji. 

A. Mog  si  do niego zwraca  obywatele pa stw sygnatariuszy Europejskiej Konwencji 

o Ochronie Praw Cz owieka i Podstawowych Wolno ci. 

B. Od ponad czterdziestu lat dzia a na rzecz uwolnienia „wi niów sumienia” oraz 

zniesienia kary mierci i tortur. 

C. Rozpatruje indywidualne petycje osób powo uj cych si  na Mi dzynarodowy Pakt 

Praw Osobistych i Politycznych. 

D. S dzi winnych pope nionych zbrodni przez walcz ce strony i zbrodnie przeciwko 

ludzko ci. 

 

1. Europejski Trybuna  Praw Cz owieka w Strasburgu 

2. Mi dzynarodowa Federacja Komitetów Helsi skich   

3. Mi dzynarodowy Trybuna  Karny w Hadze 

4. Komitet Praw Cz owieka w Genewie 

5. Amnesty International 

 

A)  B)  C)  D)  

 

 

Zadanie 12. (4 pkt) 
Przyporz dkuj skróty nazw organizacji mi dzynarodowych w a ciwym dla nich celom 

dzia ania. 

A. Utworzenie wspólnego rynku us ug, pracy, towarów, obejmuj cego wszystkie 

pa stwa cz onkowskie. 

B. Zagwarantowanie bezpiecze stwa cz onkom tej organizacji. 

C. Rozwój bada  naukowych i ochrona dziedzictwa kulturowego. 

D. Rozwój ustawodawstwa pracy i ochrona praw pracowniczych. 

 

1. NATO  

2. MOP 

3. UE 

4. WHO 

5. UNESCO 

 

A)  B)  C)  D)  

 

Zadanie 13. (2 pkt) 
Uzupe nij poni sze zdania. 

 

A. Normy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  s  zwi zane z tradycj , przekazywane s  

z pokolenia na pokolenie, a ich nieprzestrzeganie mo e by  powodem izolacji w rodowisku. 

 
B. Normy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  oparte s  na wyobra eniu tego, co dobre, 

a co z e, maj  charakter grupowy i nie s  poparte sankcjami pa stwa. 
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Zadanie 14. (4 pkt) 
Nazwij dwie ruchliwo ci spo eczne Polaków wyst puj ce po 1989 r. Zilustruj ka d  z nich 

przyk adem. 

 

ruchliwo  spo eczna przyk ad 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

Zadanie 15. (4 pkt) 
Spo ród znanych Ci funkcji pa stwa podaj 

 

A. dwie funkcje wewn trzne pa stwa. 

 

1)  

2)  

 

B. dwie funkcje zewn trzne pa stwa. 

 

1)  

2)  

 
Zadanie 16. (4 pkt) 
A. (0-2) Podaj dwie cechy zasady praworz dno ci. 

1. 

2. 

B. (0-2)  

1. Wyja nij, co oznacza s owo kontrasygnata. 

 

2. Podaj dowolny przyk ad zastosowania kontrasygnaty. 
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Zadanie 17. (2 pkt) 
Uzupe nij Schemat nr 2, wpisuj c we w a ciwe miejsca nazwy podanych instytucji lub 

procedur: 1) S d Najwy szy, 2) S d Rejonowy, 3) S d Okr gowy,  4) Naczelny S d 

Administracyjny, 5) Apelacja, 6) Kasacja. 
 

Schemat nr 2. 

 
 

Zadanie 18. (4 pkt) 
W 2004 roku w wyniku wej cia Polski do Unii Europejskiej wschodnia granica naszego kraju 

sta a si  jej zewn trzn  granic . W zwi zku z tym zaistnia a konieczno  wprowadzenia wiz 

wjazdowych do Polski dla naszych wschodnich s siadów. Podaj po dwa przyk ady: 
 

A. pozytywnych dla Polski skutków wprowadzenia wiz wjazdowych dla obywateli Bia orusi,  

Rosji i Ukrainy. 

1)  

  

2)  

  

 

B. negatywnych dla Polski skutków wprowadzenia wiz wjazdowych dla obywateli Bia orusi,  

Rosji i Ukrainy. 

1)  

  

2)  
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Zadanie 19. (4 pkt) 
Przeczytaj poni sze zdania a nast pnie wypisz po cztery numery tych, które podaj  tylko 

fakty, i tych które zawieraj  opinie. 

 

1) W najbli szym czasie gro  nam ataki terrorystyczne na elektrownie atomowe, 

deszcz bakterii, p on ce tankowce. 2) Podczas gdy wiat nie och on  jeszcze po agresji 

terrorystycznej na Stany Zjednoczone, s u by bezpiecze stwa robi  wszystko, by zniwelowa  

ryzyko potencjalnego ataku. 

3) Obecnie ju  nie chodzi o to, c z y  terrory ci przeprowadz  atak, ale k i e d y  to si  

stanie i na jak  skal . 4) Ameryka ski kongresman Christopher Shays twierdzi, e 

„apokalipsa, do której dosz o w Nowym Jorku i Waszyngtonie, to tylko przedsmak tego, co 

niebawem czeka ludzko ”. 5) Pr dzej czy pó niej terrory ci mog  zgotowa  wielkim 

miastom Zachodu prawdziwe piek o. 6) Do serii niszczycielskich uderze  mo e doj  ju  

wkrótce. 

7) Stany Zjednoczone przygotowuj  plany dzia ania na wypadek ataków 

terrorystycznych. 8) Wydaje si , e panuje tam prawdziwa psychoza terroru. 9) Na przyk ad 

FBI wyda o ostrze enie, e wys annicy Osamy bin Ladena mog  zaw adn  pojazdami stra y 

po arnej lub karetkami pogotowia, których u yj  nast pnie do samobójczych ataków 

bombowych. 10) Policja w Nowym Jorku zatrzymuje wi c wozy stra ackie i ambulanse, 

nawet te wioz ce pacjentów do szpitali. 11) W USA wzmocniono mi dzy innymi ochron  

wszystkich 104 elektrowni atomowych oraz wprowadzono nadzwyczajn  kontrol  nie tylko 

na lotniskach, ale tak e na drogach prowadz cych do du ych miast. 

12) Eksperci ds. terroryzmu z Pragi uwa aj  jednak, e te zabiegi nie wystarcz .  

13) Twierdz  oni, e nie nale y obawia  si  kolejnych porwa  samolotów i ataków 

bombowych – przysz o ci  terrorystów bowiem jest w glik, bakteria, która w 90 % 

przypadków powoduje mier .  

14) W krajach niemieckoj zycznych dyskutowana jest powie  Josefa Haslingera 

„Opernball”, o akcji terrorystów, którzy wytruli gazem bojowym polityków austriackich.   

15) Czysta fantazja? – po barbarzy skim ataku na Waszyngton i Nowy Jork nikt ju  

nie odwa y si  tak powiedzie . 

 

A. fakty         

B. opinie         

 

 

Zadanie 20. (4 pkt) 
Wpisz pod biogramem nazwisko znanej postaci XX wieku. 

A. Filozof i prawnik. Przez 20 lat przebywa  poza swoj  ojczyzn , gdzie zetkn  si  

z dyskryminacj  rasow . Po powrocie do kraju prowadzi  dzia alno  polityczn  

i spo eczn ,  za co by  wi ziony. Propagowa  walk  bez u ywania przemocy. W 1947 

roku doprowadzi  do uwolnienia ojczyzny spod zale no ci ekonomicznej i politycznej 

Wielkiej Brytanii. 
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B. Pisarz, dzia acz opozycyjny w latach siedemdziesi tych i osiemdziesi tych. 

Wspó twórca niezale nego ugrupowania Karta 77, za co by  prze ladowany przez 

komunistyczne w adze swojego kraju. W 1989 roku wybrany przez Zgromadzenie 

Federalne na stanowisko prezydenta pa stwa. 

 

C. Polityk, premier i minister spraw zagranicznych. W 1950 roku przyczyni  si  do 

przyj cia planu nazwanego jego imieniem. Doprowadzi  do podpisania traktatu 

paryskiego powo uj cego do ycia Europejsk  Wspólnot  W gla i Stali, która da a 

pocz tek jednoczeniu si  Europy. 

 

D. Jeden z czo owych dzia aczy opozycji demokratycznej w latach siedemdziesi tych 

i osiemdziesi tych. Bliski wspó pracownik Lecha Wa sy. W 1989 r. zosta  

pierwszym niekomunistycznym premierem w krajach bloku radzieckiego. D c do 

kompromisu z komunistami postanowi  odkre li  przesz o  „gruba lini ”. 

 

 

Zadanie 21. (11 pkt) 
Zapoznaj si  z zamieszczonymi ni ej materia ami i wykonaj polecenia. 

 

„(...) Niezale nie od wieku, pozycji i poziomu umys owego Amerykanie nieustannie 

si  stowarzyszaj . Maj  nie tylko towarzystwa handlowe i przemys owe, do których nale  

wszyscy, ale równie  mnóstwo innych: istniej  stowarzyszenia religijne i moralne, 

stowarzyszenia o powa nym i b ahym charakterze, stowarzyszenia zajmuj ce si  ogólnymi 

i bardzo szczegó owymi sprawami, stowarzyszenia wielkie i ma e. Amerykanie stowarzyszaj  

si  w celu organizowania zabaw, tworzenia seminariów, budowania zajazdów, wznoszenia 

ko cio ów, rozpowszechniania ksi ek, wysy ania misjonarzy na antypody. W ten w a nie 

sposób zak ada si  w Ameryce szpitale, wi zienia, szko y. Amerykanie stowarzyszaj  si  

równie  po to, by g osi  jak  prawd  lub przez dostarczanie przyk adu rozwija  

w spo ecze stwie jakie  uczucia. (...) 

W spo ecze stwach demokratycznych (...) wszyscy obywatele s  niezale ni i s abi; 

sami nie mog  dokonywa  prawie niczego, a aden z nich nie jest w stanie zmusi  innych do 

wspó dzia ania. Wszyscy s  wi c bezradni, je li nie naucz  si  pomaga  sobie dobrowolnie. 

Gdyby ludzie yj cy w demokratycznym kraju nie mieli ani prawa, ani ochoty do 

jednoczenia si  w celach politycznych, ich niezale no  nara ona by aby na wielkie ryzyko, 

ale mogliby d ugo zachowa  swój maj tek i wykszta cenie. Gdyby za  nie mieli nawyku 

stowarzyszania si  w celach spo ecznych, w niebezpiecze stwie znalaz aby si  sama 

cywilizacja. Spo ecze stwo, w którym ludzie straciliby mo liwo  indywidualnego 

dokonywania wielkich rzeczy, nie zyskuj c mo liwo ci osi gania ich wysi kiem zbiorowym, 

szybko powróci oby do stanu barbarzy stwa. (...) 

Tylko w wyniku wzajemnego oddzia ywania ludzi na siebie rozwijaj  si  uczucia 

i idee, ro nie serce i rozkwita umys  cz owieka. (...) 

Skoro tylko jak  grup  mieszka ców Stanów Zjednoczonych opanuje uczucie lub 

idea, któr  pragn  rozpowszechnia , zaczynaj  poszukiwa  si  nawzajem, a znalaz szy 

jednocz  si . Odt d nie s  ju  oddzielnymi lud mi, ale widoczn  si , której dzia alno  s u y 

jako przyk ad, si  która przemawia i której si  s ucha. 
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Wkrótce po wej ciu do stowarzyszenia politycznego ludzie poznaj  sposoby 

utrzymania porz dku w ród licznej grupy jego cz onków oraz rodki, za pomoc  których 

osi ga si  zgodne i konsekwentne d enie do wspólnego celu. Stowarzyszenie polityczne 

uczy równie  podporz dkowa  w asn  wol  woli wszystkich, a w asne wysi ki dostosowa  do 

potrzeb wspólnego dzia ania; uczy rzeczy, które s  równie niezb dne w stowarzyszeniu 

politycznym, jak i w spo ecznym.” 

 

Alexis de Tocqueville, O demokracji w Ameryce, t. 2, Kraków 1996, ss. 116-120, 126-127. 

 

A. (0-2) Do podanych w tabeli obszarów ycia spo ecznego, dobierz po jednym 

przyk adzie wymienionych przez autora dzia a  podejmowanych przez stowarzyszenia 

w Ameryce. 

 

Obszary ycia spo ecznego Przyk ady dzia a  

1)  gospodarka 
 

 

2)  edukacja 
 

 

3)  kultura 
 

 

4)  religia 
 

 

 

B. (0-2) Podaj po dwa przyk ady korzy ci, jakie dostrzega Alexis de Tocqueville 

w funkcjonowaniu stowarzysze  

1) dla jednostki. 

  

  

2) dla spo ecze stwa. 
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Materia y ród owe do zadania 21C 

 

Tabela nr 1. 

Liczebno  zarejestrowanych organizacji pozarz dowych w Polsce w 2001 r. 

Województwo 
Liczba zarejestrowanych 

organizacji  

Liczba zarejestrowanych 

organizacji 

na 10 tys. mieszka ców 

Dolno l skie 3315  11,2  

Kujawsko-pomorskie 1928  9,2  

Lubelskie 2105  9,4  

Lubuskie 1208  11,8  

ódzkie 2523  9,7  

Ma opolskie 3853  11,8  

Mazowieckie 7193  14,2  

Opolskie 820  7,6  

Podkarpackie 2052  9,6  

Podlaskie 1257  10,5  

Pomorskie 2869  13,0  

l skie 4536  9,4  

wi tokrzyskie 1125  8,5  

Warmi sko-mazurskie 1705  11,6  

Wielkopolskie 3616  10,7  

Zachodniopomorskie 1733  10,0  
ród o: Raport Stowarzyszenia KLON/JAWOR 2002, www.ngo.pl 

 

Rysunek nr 1. 
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C. (0-4) Po przeanalizowaniu danych zawartych w Tabeli nr 1, wypisz poni ej i zaznacz 

na mapie (Rysunek nr 1), zgodnie z podan  legend , po dwa województwa, w których 

jest zarejestrowanych: 

1) najmniej organizacji pozarz dowych: 

 

 

a)  

b)  

 

2) najwi cej organizacji pozarz dowych na 10 tys. mieszka ców: 

 

 

a)  

b)  

 

 

D. (0-3) Wyja nij poj cie „organizacja pozarz dowa”. Podaj przyk ady dwóch ró nych 

organizacji tego typu dzia aj cych w Polsce. 

 

 

 

Organizacja pozarz dowa  

 

 

 

 

 

 

Przyk ady: 

1.  

2.   
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Zadanie 22. (4 pkt) 
 

Przeczytaj fragment „Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach” i wykonaj 

podane poni ej polecenia: 

 

Rozdzia  1 

Przepisy ogólne 

  

Art. 8. 

1.  Stowarzyszenie  podlega  obowi zkowi  wpisu  do  Krajowego  Rejestru S dowego, o ile 

przepis ustawy nie stanowi inaczej.   

5. Nadzór nad dzia alno ci  stowarzysze  nale y do:  

1). wojewody w a ciwego ze wzgl du na siedzib  stowarzyszenia – w zakresie nadzoru 

nad dzia alno ci  stowarzysze  jednostek samorz du terytorialnego,  

2). starosty w a ciwego ze wzgl du na siedzib  stowarzyszenia – w zakresie nadzoru nad 

innymi ni  wymienione w pkt 1 stowarzyszeniami – zwanych dalej „organami 

nadzoruj cymi.”    

 

 

 

Rozdzia  2 

Tworzenie stowarzysze  

  

Art. 9. 

Osoby w liczbie co najmniej pi tnastu, pragn ce za o y  stowarzyszenie, uchwalaj  statut 

stowarzyszenia i wybieraj  komitet za o ycielski. 

 

Art. 10. 

1.  Statut stowarzyszenia okre la w szczególno ci:  

1) nazw  stowarzyszenia, odró niaj c  je od innych stowarzysze , organizacji i instytucji,  

2) teren dzia ania i siedzib  stowarzyszenia,  

3) cele i sposoby ich realizacji,  

4) sposób nabywania i utraty cz onkostwa, przyczyny utraty cz onkostwa oraz prawa  

i obowi zki cz onków,  

5) w adze stowarzyszenia, tryb dokonywania ich wyboru, uzupe niania sk adu oraz ich 

kompetencje,  

6) sposób  reprezentowania  stowarzyszenia  oraz  zaci gania  zobowi za  maj tkowych, 

a tak e warunki wa no ci jego uchwa ,  

7) sposób uzyskiwania rodków finansowych oraz ustanawiania sk adek cz onkowskich,  

8) zasady dokonywania zmian statutu,  

9) sposób rozwi zania si  stowarzyszenia. (...) 

3.  Osoba prawna mo e by  jedynie wspieraj cym cz onkiem stowarzyszenia. 

 

Art. 11. 

1.  Najwy sz  w adz  stowarzyszenia jest walne zebranie cz onków. W sprawach, w których  

statut  nie  okre la  w a ciwo ci  w adz  stowarzyszenia,  podejmowanie uchwa  nale y do 

walnego zebrania cz onków.  
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2.  Statut  mo e  przewidywa   zamiast  walnego  zebrania  cz onków  zebranie delegatów  

lub  zast pienie  walnego  zebrania  cz onków  zebraniem  delegatów, je eli  liczba  

cz onków  przekroczy  okre lon   w  statucie  wielko .  W  takich przypadkach statut 

okre la zasady wyboru delegatów i czas trwania ich kadencji.  

3.  Stowarzyszenie jest obowi zane posiada  zarz d i organ kontroli wewn trznej. 

 

Rozdzia  4 

Maj tek stowarzyszenia 

 

Art. 33. 

1. Maj tek  stowarzyszenia  powstaje  ze  sk adek  cz onkowskich,  darowizn, spadków,  

zapisów,  dochodów  z  w asnej  dzia alno ci,  dochodów  z  maj tku stowarzyszenia oraz  

z ofiarno ci publicznej. 

2. Stowarzyszenie, z zachowaniem obowi zuj cych przepisów, mo e przyjmowa  darowizny, 

spadki i zapisy oraz korzysta  z ofiarno ci publicznej. 

 

Art. 34. 

Stowarzyszenie  mo e  prowadzi   dzia alno   gospodarcz , wed ug  ogólnych  zasad 

okre lonych w odr bnych  przepisach.  Dochód  z  dzia alno ci  gospodarczej stowarzyszenia 

s u y realizacji celów statutowych i nie mo e by  przeznaczony do podzia u mi dzy jego 

cz onków.  

 

 

Art. 35. 

Stowarzyszenie  mo e  otrzymywa   dotacj  wed ug  zasad  okre lonych w odr bnych 

przepisach.  

Rozdzia  6 

 Stowarzyszenia zwyk e 

  

Art. 40. 

1. Uproszczon  form  stowarzyszenia jest stowarzyszenie zwyk e, nie posiadaj ce 

osobowo ci prawnej.  

2. Osoby w liczbie co najmniej trzech, pragn ce za o y  stowarzyszenie zwyk e, uchwalaj  

regulamin dzia alno ci, okre laj c w szczególno ci jego nazw , cel, teren i rodki 

dzia ania, siedzib  oraz przedstawiciela reprezentuj cego stowarzyszenie.  

3. O utworzeniu stowarzyszenia zwyk ego jego za o yciele informuj  na pi mie w a ciwy, 

ze wzgl du na przysz  siedzib  stowarzyszenia, organ nadzoruj cy, podaj c dane, o 

których mowa w ust. 2. 

(...)  

 

Art. 42. 

1. Stowarzyszenie zwyk e nie mo e:  

(...)  

3) zrzesza  osób prawnych,  

4) prowadzi  dzia alno ci gospodarczej,  

5) przyjmowa  darowizn, spadków i zapisów oraz otrzymywa  dotacji, a tak e korzysta   

z ofiarno ci publicznej.  

2. Stowarzyszenie zwyk e uzyskuje rodki na swoj  dzia alno  ze sk adek cz onkowskich. 

(...) 
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A. (0-2) Wpisz, które ze zda  s  prawdziwe [prawda], a które fa szywe [fa sz]. 

1) Statut stowarzyszenia powinien przewidywa  zebrania delegatów. 

2) Stowarzyszenie musi posiada  komisj  rewizyjn . 

3) Stowarzyszenie mo e urz dza  kwest  publiczn . 

4) Stowarzyszenie mo e prowadzi  dzia alno  gospodarcz . 

 

1)  2) 3)  4) 

 

 

 

B. (0-2) Wymie  w punktach pi  ró nic mi dzy stowarzyszeniem zwyk ym 

(o uproszczonej formie) a stowarzyszeniem. 

 

 stowarzyszenie stowarzyszenie zwyk e 

1  

 

 

 

 

2  

 

 

 

 

3  

 

 

 

 

4  

 

 

 

 

5  
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Zadanie 23. (8 pkt) 
 Mieszkasz w du ym mie cie licz cym ponad 100 tys. mieszka ców. Twój osiedlowy 

dom kultury zaoferowa  zaj cia popo udniowe tylko dla uczniów gimnazjum. Dzieci ze 

szko y podstawowej sp dzaj  wolny czas na klatkach schodowych i podwórkach. 

Postanowi e  zaproponowa  im ciekaw  form  sp dzania czasu w niewykorzystanych 

pomieszczeniach domu kultury. W tym celu za o y e  stowarzyszenie zwyk e. Napisz pismo 

do w a ciwego organu nadzoruj cego informuj ce o jego za o eniu. Umie  w nim wszystkie 

informacje wymagane w Ustawie. Pos u  si  fikcyjnymi danymi. 
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Zadanie 24. (6 pkt) 
W ka dej z sze ciu kategorii wyst puj cych na wykresie nr 1 (A – miejsce zamieszkania, B – 

wykszta cenie, C i D – zaj cie: pracuj cy i bierni zawodowo, E – dochód na osob  w rodzinie, 

F – uczestnictwo w praktykach religijnych) wska  t  grup  spo eczn , w której wyst puje 

najwy szy odsetek Polaków pracuj cych spo ecznie co najmniej w jednej organizacji 

pozarz dowej. Przy ka dym wskazaniu krótko uzasadnij, dlaczego aktywno  spo eczna 

Polaków jest najwi ksza w a nie w tych grupach. 

Wykres nr 1. 

 
 

A)  

  

B)  

  

C)  

  

D)  

  

E)  

  

F)  
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Zadanie 25. (13 pkt) 

Tabela nr 2. 

Osoby, które zgadzaj  si

z tym stwierdzeniem 

Ogólne s dy na temat funkcjonowania 

organizacji pozarz dowych i organizacji pomocy 

dla osób potrzebuj cych 2002 r. 

1) Ka dy cz owiek ma moralny obowi zek pomocy tym, którzy 

znale li si  w potrzebie 
81,1% 

2) Dzia ania organizacji spo ecznych s  teraz bardziej potrzebne 

ni  5 lat temu 
77,5% 

3) Osoby pracuj ce spo ecznie mog  zaoferowa  co , czego nie 

mo e da  p atny personel 
66,5% 

4) Je eli rz d wywi zywa by si  ze swoich zada , nie by by 

potrzebny dodatkowy wysi ek na prac  spo eczn  
70,5% 

5) Organizacje anga uj ce osoby pracuj ce spo ecznie s  na ogó  

dobrze zorganizowane i fachowe 
27,6% 

6) Organizacje spo eczne rozwi zuj  wa ne problemy spo eczne 

w moim s siedztwie 
28,1% 

ród o: Raport z bada  „Wolontariat i filantropia Polaków 2002” www.ngo.pl 

 

Zach  m odych Polaków do dzia ania w organizacjach spo ecznych i pracy na rzecz innych. 

Przedstaw po jednym argumencie do ka dego z sze ciu s dów z tabeli nr 2. U yj formy artyku u 

prasowego (zapisz maksymalnie jedn  stron  tekstu). 
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